
؛ فكل شيئني اتفقا يف الشيء واقرتنا به فهما أخوان؛ فمغىن  واألخوة يف األصل املقارنة أو القران بني شيئني

إخوانا أي مقرتنني مؤتلفني كأن ما بينكم رابطة النسب بل أعظم من رابطة النسب ألن أخوة الدين أعظم من 

أخوة النسب؛ بل إن أخوة النسب تتالشى إذا مل توجد أخوة الدين؛ ودليل هذا أن نوحا عليه الصالة والسالم 

رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ))  ((قال: 

يعين أنه عمل عمال غري  إنه عمل غير صالح )) ((؛ لكنه ليس من أهله  ليس من أهلك مع أنه ابنه بضعة منه

ى رابطة من األخوة النسبة فإذا ؛ فاألخوة اإلميانية أقو  صاحل فهو كافر وأنت رسول فليس بينكما نسب يعين قرابة

وقوله:  . اجتمعا قوى بعضهما بعضا إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك يف الدين صار هذا أقوى وأقوى

وقد ظهرت هذه األخوة ؛ فإن األنصار رضي اهللا عنهم ملا قدم إليهم املهاجرون  فأصبحتم بنعمته إخوانا )) ((

روم يف أمواهلم يتنازل اإلنسان عن ماله ألخيه املهاجر؛ بل رمبا يتنازل عن إحدى صاروا يؤثروم يف أمواهلم، يؤث

كنتم  وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها )) (( ((قال:  . زوجتيه له من شدة األخوة واحملبة بينهما

فا البئر أي طرفها؛ ؛ وشفا الشيء طرفه كش أي على طرف على شفا حفرة من النار )) ((أي قبل اإلسالم  ))

؛ ألم كانوا مشركني يعبدون األصنام واألوثان فهم على شفا  أي من نار جهنم حفرة من النار )) ((وقوله: 

حفرة لو ماتوا على تلك احلال لسقطوا يف احلفرة لكن قبل أن يسقطوا يف احلفرة أنقذكم اهللا باإلسالم وهللا احلمد 

؛ حاهلم االجتماعية كانوا أعداء خمتلفني متفرقني  االجتماعية وحاهلم الدينية واملنة؛ فبني اهللا عزوجل هنا حاهلم

؛ وحاهلم الدينية أم على شفا حفرة من النار ما بقي عليهم أن يتساقطوا يف النار إال أن ميوتوا  فألف بني قلوم

كلمت لكم دينكم وأتممت اليوم أ ((على الكفر ولكن اهللا أنقذهم بنعمته ذا الدين الذي قال اهللا فيه: 

كلمة أنقد تدل   على شفا حفرة من النار  فأنقذكم منها )) (( . عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ))

على أن هذا الشفا كان هلكا وهو كذلك فإنه ال هلكة أعظم من هلكة من كان يف النار فأنقذهم اهللا منها 

يذكرها اهللا سبحانه وتعاىل كثريا يف كتابه العزيز  )) كذلك آياته )) ((كذلك يبين اهللا لكم  ((مث قال:  إنقاذا .

؛ ففي مثل هذا السياق  ، مث هي ختتلف باختالف السياق ؛ فكذلك أي مثل ذلك وهي على تقدير مثل ذلك

 اهللا الذي حنن فيه تكون مفعوال مطلقا وإن شئتم فقولوا نائبة مناب املصدر؛ ألن التقدير: مثل ذلك البيان يبني

؛ أي أن اهللا سبحانه وتعاىل أظهر آياته لنا آياته الكونية وآياته  ، مثل ذلك البيان يبني اهللا لكم آياته لكم آياته

الشرعية بيانا واضحا ظاهرا ليس فيه اللبس؛ ألن هنا ملا ذكرهم حال االجتماعية والدينية وهي حال الظاهرة ال 

أي العالمات الدالة عليه على وحدانيته  ك يبين اهللا لكم آياته ))كذل ((تشكل عليهم جعل ذلك بيانا فقال: 

من آيات اهللا تدل على معىن من  ألن كل آية ؛مما تقتضيه تلك اآليةذلك  وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغري



ل أن تدوا؛ ، لعل للتعليل أي ألج هنا للتعليل لعل لعلكم تهتدون )) ((مث قال:  . معاين ربوبيته سبحانه وتعاىل

؛ االهتداء  واهلداية هنا شاملة هلداية التوفيق وهداية اإلرشاد والداللة أي تدوا اهتداء علميا وتدوا اهتداء عمليا

؛ واالهتداء العملي هداية التوفيق ألن اإلنسان بفطرته كلما تبني له شيء من  العلمي هو هداية اإلرشاد والداللة

قينا وعمال؛ ذكرنا أن لعل للتعليل وهي كثرية يف القرآن يف ذا املعىن، وتأيت للرجاء وتأيت آيات اهللا ازداد إميانا وي

لإلشفاق؛ الرجاء ضد اإلشفاق، اإلشفاق اخلوف؛ والرجاء األمل؛ فإذا قلت لشخص: اتق اهللا لعل اهللا، استغفر 

، هذا إشفاق؛  ؛ إشفاق فلعلك لك ؛ وإذا قلت: ال متشي يف هذا الطريق ؛ هذا رجاء اهللا لعل اهللا أن يغفر لك

يف هذه اآلية بل يف هاتني اآليتني من الفوائد فوائد كثرية؛ أوال: وجوب   والتعليل أيضا معروف من السياق .

ثانيا: العناية واالهتمام بالتقوى؛ من  . اتقوا اهللا حق تقاته )) ((؛ باألمر بذلك يف قوله:  تقوى اهللا حق تقاته

ثالثا: أن التقوى من مقتضيات اإلميان؛ لتوجيه النداء إىل  ه بالنداء، تصدير هذا األمر بالنداء .أين يؤخذ؟ تصدير 

ومن فوائدها أيضا: أن ترك التقوى من نواقص اإلميان؛ ألنه إذا نودي اإلنسان بوصف فإنه يزداد وصفه  املؤمنني .

 ((وب البقاء على اإلسالم واملبادرة به؛ لقوله: ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وج هذا حبسب زيادة ما وجه إليه .

ومن فوائدها: أن املدار على اخلامتة ـ نسأل اهللا أن حيسن لنا ولكم اخلامتة ـ؛  . وال تموتن إال وأنتم مسلمون ))

؛ ومصداق ذلك حديث عبد اهللا بن مسعود  وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((:  املدار على اخلامتة؛ لقوله

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه  ( عنه قال: رضي اهللا

الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال 

) لكن األول ورد فيه قيد واحلمد هللا يريح البال  فيدخلهاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 

) ورد هذا احلديث يف  أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار إن الرجل ليعمل عمل ويزيل اخلوف (

قصة الرجل الذي كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة وكان شجاعا مقداما ال يدع شادة وال فادة فقال 

 عليه وسلم هذا من أهل النار، هذا من أهل النار ـ نسأل اهللا العافية ـ فعظم ذلك على الصحابة النيب صلى اهللا

وشق عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو يف هذه املثابة يف جهاد فقال رجل واهللا أللزمنه، أللزمنه 

لرجل الشجاع سهم فجزع فأخذ يعين ألصاحبنه حىت أنظر ما عاقبته فذهب الرجل فأصابه سهم أصاب هذا ا

؛ فلما أصبح  سيفه واتكأ عليه حىت خرج من ظهره ـ أعوذ باهللا ـ جعله هكذا يف صدره فخرج من ظهره ومات

الرجل غدا إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقال إن الذي قلت؛ قال: أشهد أنك رسول اهللا قال ومب ؟ قال إن 

إن الرجل ليعمل  ؛ مث قال الرسول عليه الصالة والسالم: ( كيت وكيتالرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل  

) يعين يكون يف قلبه ـ نسأل اهللا العافية ـ يكون يف قلبه  من أهل النار بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو



؛ وهلذا جيب  ؛ ألن قلبه فيه شيء سر خبيث يطيح به يف مواضع الشدة والضيق يعين أنه ختونه سريرته عند املوت

؛ ليس العربة أن يقوم اإلنسان يصلي أو أن يصوم إذا كان قلبه  علي وعليكم أن نطهر قلوبنا دائما وأبدا نغسلها

؟ ألنه عمل جوارح كل إنسان يستطيع  ؛ ألن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صالة وإال ال خاربا أو خربا

سأل اهللا أن يطهر قلوبنا مجيعا ـ؛ الكالم على عمل أن يصلي عمل جوارح لكن الكالم على عمل القلب ـ أ

، احرصوا بارك اهللا فيكم على مالحظة القلوب وإصالحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده  القلب

وإخراج احلسد والغل واحلقد على املسلمني؛ ألن كل هذه من خصال اليهود، أحسد الناس وأشدهم غال اليهود؛ 

؟ ال أحد يرضى ذا؛ احلسد من أخالق اليهود هل ترضى  قلبك خلق من أخالق اليهود ترضى أن يكون يف

بذلك ما ترضى؛ النفاق من أخالق املنافقني ما أحد يرضى بذلك أن يكون منافقا؛ فاملهم احرصوا حرصا شديدا 

شرب اخلمر  ؛ ملا جيء بالرجل كان يشرب يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم ويكرر على إصالح القلوب

فدعا عليه رجل من الصحابة سبه وقال ما أكثر ما يؤتى به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليعاقبه على 

؟ سبحان واهللا شف طهارة قلبه نفسه األمارة بالسوء دوه  شرب اخلمر؛ فقال: أما علمت أنه حيب اهللا ورسوله

؛ فاملدار كله على القلب؛ ولذلك جيب علينا أن حنرص  ولهإىل أن يشرب اخلمر لكن قلبه مملوء مبحبة اهللا ورس

وال تموتن إال وأنتم  ((حرصا كثريا على صالح القلب؛ ألن هذا يوجب حسن اخلامتة؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

، اإلسالم يدخل  ومن فوائد هذه اآلية: أن اإلسالم يدخل فيه اإلميان عند اإلطالق وهو كذلك  . مسلمون ))

)  ومن توفيته منا فتوفه على اإليمان اإلميان عند اإلطالق؛ والدليل قول النيب عليه الصالة والسالم: (فيه 

فاإلسالم عند اإلطالق يدخل فيه اإلميان؛ وأما عند اجلمع فاإلسالم عمل اجلوارح واإلميان عمل القلب كما قال 

فأخرجنا من كان فيها  ((تقولون يف قوله تعاىل: فإن قال قائل: ما  بعض السلف: اإلميان سر واإلسالم عالنية .

فهذا ظاهره أن اإلميان واإلسالم شيء واحد مع أما  من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ))

فاجلواب أن يقال: البيت مل خيرج كلها إن الذي خرج املؤمنون من أهل البيت  ذكرا مجيعا يف موضع واحد ؟

رأته كافرة مل خيرج ا لكنها يف البيت مسلمة مل تظهر أا كافرة والدليل على أا مل تظهر أا  والقصة يف لوط ام

ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا  ((كافرة أن اهللا تعاىل قال: 

غير بيت من المسلمين  ((وهلذا قال:  ؛ فهي مل تظهر أا كافرة؛ فالبيت بيت إسالمصالحين فخانتاهما )) 

؛ فالقاعدة على كل حال اآلن القاعدة  لكن اإلميان ليس ألهل البيت كلهم وهلذا بقيت الزوجة وخرج األهل ))

الصحيحة أن اإلسالم واإلميان يكونان مرتادفني ويكونا متباينني؛ مىت يكونان مرتادفني ؟ إذا افرتقا؛ ويكونا 

وهذا واضح على أن  قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولن قولوا أسلمنا )) (( ا نعم  .متباينني ؟ إذا اجتمع



من فوائد هذه  واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا )) ((مث قال اهللا تعاىل:   . هناك فرقا بني اإلميان واإلسالم

ومن فوائدها: وجوب احلاكم إىل شرع اهللا؛  . جميعا )) ((اآلية الكرمية: وجوب االجتماع على شرع اهللا؛ لقوله: 

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن االجتماع عصمة؛ لقوله:  ألن االعتصام به يقتضي أن يكون هو احملكم .

خارجيا فإن األمة ؛ أما  فاجتماع األمة اإلسالمية عصمة هلا، عصمة هلا داخليا وعصمة هلا خارجيا اعتصموا ))

هاا األعداء ورأوا أا أمامهم كاجلبال السم اليت ال يستطيعون هلا صعودا؛ وإذا تفرقت اإلسالمية إذا اجتمعت 

متزقت فدخل األعداء؛ أيضا عصمة داخلية ألم إذا اجتمعوا على شرع اهللا تآمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر 

عليه ال على ماله وال على عرضه وال ودعوا إىل اخلري وصاروا أمة واحدة؛ كل إنسان خيشى اهللا يف أخيه ال يعتدي 

ومن فوائدها:  على دمه؛ ملاذا؟ ألم أمة واحدة مجيع؛ ففي االجتماع عصمة يف الداخل وعصمة يف اخلارج .

؛ ولكن ما معىن التفرق هنا ؟ التفرق يف األقوال أو يف األبدان أو يف القلوب ؟ يف القلوب؛ املدار  حترمي التفرق

؛ يف األبدان ضروري أن يتفرق الناس كل اآلن يف بيته؛ يف األقوال أيضا يتفرقون؛ وما  بعلى التفرق يف القلو 

أكثر أهل اخلالف بني أهل العلم قدميا وحديثا يف املسائل العلمية؛ لكن يف القلوب هو الذي جيب على املسلمني 

ال  (لرسول عليه الصالة والسالم: ؛ وهلذا قال ا أن يبعدوا التفرق بينهم يف القلوب؛ ألنه هو الذي عليه املدار

؛ إذا حيرم يف هذه اآلية دليل على حترمي التفرق يف القلوب حىت  فاملدار على القلوب تختلفوا فتختلف قلوبكم )

؛ وما أكثر ما نعرض عليكم اختالف الصحابة  لو تفرقت األبدان أو تفرقت األقوال فالقلوب أيش؟ ال تتفرق

املؤدي إىل التفرق يف األقوال لكن القلوب واحدة، القلوب واحدة ما تتفرق وال يكره  رضي اهللا عنهم يف االجتهاد

؛ بل إين أقول لكم كما قلت سابقا: إنه ينبغي لإلنسان العاقل أنه إذا خالفه  بعضهم بعضا إذا خالفه يف الرأي

؟ ألنه خالفه للدليل والثاين أيضا ؛ ملاذا  أخوه يف رأيه مبقتضى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إىل قوة احملبة له

؛ ألن الرجل مل حيابين يف ذات اهللا وإمنا قدم حمبة اهللا وأنا  خالفه للدليل فكان ينبغي عليه أن تكون حمبته أقوى

حينما أخالفه تقدميا أليش؟ حملبة اهللا عزوجل؛ فاإلنسان العاقل املؤمن هو الذي ال يزيد خمالفة أخيه له يف الرأي 

املبنية على االجتهاد إال حمبة له ومتسكا به خالفا ملا يفعل بعض الناس اآلن ومع األسف أم طلبة علم املخالفة 

إذا خالفه أخوه يف الرأي مع أنه ال يعلم الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهاجره ورمبا يالقيه فاسق 

، الشيطان هو الذي  وما ذاك إال من الشيطانفيسلم عليه ويالقيه أخوه الذي خالفه يف الرأي وال يسلم عليه؛ 

يريد أن يوقع العداوة بني املسلمني وال سيما بني طلبة العلم حىت ينبذ بعضهم بعضها ألن الشيطان يعلم أن 

الشريعة ما تقوم إال بالعلم والعلماء؛ فإذا تنابذوا فيما بينهم وتقاطعوا فيما بينهم وصار بعضهم يكره بعضهم 

؛ إذا قلنا عليه السالم معناه سلمت وهي مل  دمت الشريعة ؟ الثاينالى الشريعة السالم أو نقول نئذ عبعضها حي



وجوب تذكر  : ومن فوائد هذه اآلية الكرمية . تسلم؛ لكن الناس يلقون عليه السالم كناية على التوديع والذهاب

 ((نعمة اهللا؛ وهذه مسألة مهمة ألن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم التذكر عن الشكر؛ صح؟ والشرك واجب 

فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي وال تكفرون )) 

اهللا عليه كل شيء يف األمور الدينية، يف األمور  حبيث إن اإلنسان ال يعرتف بنعمة اهللا جيب أن تتذكر نعمة

واخللقية واألهل كل شيء مثال اذكر نعمة اهللا عليك بالعلم ألنك تعرف أن يف الناس ؛ املالية واجلاهية  الدنيوية

من هو جاهل ال تقل واهللا إنعام اهللا على شيخ اإلسالم ابن تيمية أكرب مما أنعمت علي؛ ال، قل نعمة اهللا علي 

رب من نعمة على من هو دوين يف العلم؛ طيب اذكر نعمة اهللا عليك يف الصحة فإن من الناس بل إن كثريا من أك

الناس يعن من املرض وأنت يف صحة اذكر هذه النعمة حىت لو فيك مرض يف عضو من أعضائك أو عيب يف 

كر بنعمة اهللا عليك عضو من أعضائك فاذكر من هو أشد؛ من هو مريض بعضوين ومعيب بعيبني؛ أيضا اذ 

بالدين إذا أنعم اهللا عليك بالدين هذا أكرب نعمة ألنه هو الربح يف الدنيا واآلخرة؛ اذكر نعمة اهللا عليك يف الدين 

يف مقابلة من ؟ الكفار، هذا يف أصل اإلميان؛ مث اذكر نعمة اهللا عليك بالثبات على اإلسالم وتطبق أحكام 

؛ إذا ذكر نعمة اهللا عليه علينا واجب  لم ولكن خمالف عاصي عنده فسوقاإلسالم، حيث إنه يوجد من هو مس

ومن فوائد هذه  حىت نعرف قدر نعمة اهللا ونشرك ربنا سبحانه وتعاىل على نعمه اليت حرم منها كثري من الناس .

إذ كنتم أعداء نعمة اهللا عليكم  ((اآلية الكرمية: أن من أكرب نعمة اهللا على أمة أن يؤلف بني قلوم؛ لقوله: 

ة أن يؤلف اهللا بني القلوب وجيمع بينها؛ ألنه إذا تفرقت والشك أن هذا من أكرب نعم فألف بين قلوبكم ))

القلوب فسد كل شيء؛ فتأليف القلوب من أكرب نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على االمة ومن حتتها القبيلة ومن 

أ من األوالد واآلباء إىل ما شاء اهللا؛ فهذه من أكرب النعم؛ أما حتتها األخوة؛ فإذا ألف اهللا تعاىل بني القلوب ابد

إذا تعادت القلوب فبئس اتمع جمتمع تعادت قلوبه وتنافرت؛ وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل نبيه صلى اهللا عليه 

ي وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما ف هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ((وسلم ذه النعمة فقال تعاىل: 

لو كل الذي يف األرض تنفقه من ذهب وفضة ومثار وزروع ومواشي  األرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ))

وغريها لو أنفقته عليهم ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا ألف بينهم؛ إذا نقول إن من أكرب نعم اهللا على األمة 

  يف أن يصبح الناس إخوانا، أن يصبحوا إخواناومن فوائد هذه اآلية: أن نتيجة التأل أيش؟ التأليف بني القلوب .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنك إذا  قلت لكم إن الرابطة الدينية أقوى من رابط النسبية . كاألخ مع أخيه متاما؛ بل

فأصبحتم  ((رأيت الناس متفرقني فإن ذلك عنوان على شقائهم وأن النعمة سلبت منهم؛ صح ؟ ألن اهللا قال: 

،  فإذا مل تتحقق األخوة والتأليف بني القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة سلبت منهم إخوانا ))بنعمته 



ومن فوائد اآلية الكرمية: منة اهللا سبحانه وتعاىل على الصحابة بالذات حيث  النعمة يف ذلك األمر سلبت منهم .

وهم الذين طبقوا مقتضى األخوة احلقيقية ألف بني قلوم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخوانا رضي اهللا عنهم 

؛ األخوة املبنية على  ، بنيت على اإلميان ال األخوة املبنية على القومية أو الوطنية الصادقة اليت بنيت على اإلميان

 القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة باطلة وال أدل على فشلها مما عليها العرب اليوم حيث يعتزون مباذا ؟ بالقومية

؛ ال ميكن أن يكون هناك  ، اعتزاز اإلنسان بوطنه فشل ، فشلوا فشال ؛ وكذلك الوطنية العربية ومع ذلك فشلوا

؛ األنصار من األوس واخلزرج والعرب طائفة أخرى مقابلة هؤالء  ، باإلميان واإلسالم أخوة إال بأيش ؟ بالدين

بل جاءهم أناس من غريهم جاء صهيب من  قحطانيون وهؤالء عدنانيون مع ذلك اجتمعوا على قلب واحد؛

؛ إذا نقول: إن األخوة احلقيقة  ، صاروا إخوانا هلؤالء الروم وسلمان من فارس وبالل من احلبشة وصاروا إخوانا

هي األخوة اإلميان ولن يقوم للعرب قائمة حىت يرجعوا إىل األخوة اإلميانية وإال فهم فاشلون مهما كان وال ميكن 

أهل من فوائد اآلية الكرمية: منة اهللا سبحانه وتعاىل على  . فر أو نصر ماداموا بالقومية وما أشبههاأن يصعدوا بظ

، حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها يعين أن اهللا بعث فيهم  اخلطاب الذين خوطبوا ذه اآليات

هذا نعمة على هؤالء فهو أيضا نعمة على من  ؛ وإذا كان حممدا صلى اهللا عليه وسلم فاهتدوا به قبل أن ميوتوا

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ؛ فأكرب نعمة ينعم اهللا ا على اإلنسان أن ينقذه من النار . بعدهم إىل يوم القيمة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه  . وكنتم على شفا حفرة من النار )) ((إثبات العقوبة بالنار؛ لقوله: 

ألن اهللا أنقذهم  فأنقذكم )) ((، إن اهللا خالق لعمل العبد؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  تعاىل خالق لعمل العبدو 

بعملهم فأضاف هذا اإلنقاذ املبين على العمل إىل نفسهم وهو كذلك وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة أن اهللا 

واهللا  ((و خملوق يف ذاته ويف إرادته ويف عمله تعاىل خالق العبد وخالق عمل العبد؛ فالعبد ليس مستقال بل ه

؛ وإذا خلق املعمول فهو خالق  أي وعملكم على قول أو والذي تعملونه على قول آخر )) خلقكم وما تعملون

؛ فالنتيجة دالة على أن اهللا خالق ألعمال العباد سواء جعلت ما مصدرية أو  للعمل ألن املعمول نتيجة العمل

   موصولة .

بني مسئولية طالب العلم فاملشايخ توصل بتأصيل هذه القاعدة بأن األخوة األصل فيها أخوة الدين  : السائل

ليست فيها أخوة القومية وال شعوبية وال أخر لكن مع األسف الشديد اآلن يف اآلونة يعين يف الوقت احلاضر 

بني شعوب املنطقة ض وصل غالتبا ؛ جند اآلن خصوصا بأن األخوة السياسية هي اليت تفرض هذه القواعد اآلن

  السوداين فكيف هذه ؟ كرهاليمين يكره مثال الكوييت يطرح الفلسطيين أو السعودي ي



الواجب بارك اهللا فيكم هذه املسألة حتتاج إىل وقت طويل لكن نذكر منها ما شاء اهللا؛ الواجب أن ال  الشيخ :

فالشعوب جيب أن يسريوا على ج اهللا   كراسيهم وأن ال؛ احلكام أناس حيرصون على   تتعلق الشعوب حبكام

سواء سار عليه احلكام أم مل يسريوا وال جيوز أبدا أن نتبع السياسة ألن السياسة تكفر شخصا اليوم وجتعله من 

؛ بل أبلغ من ذلك أنا أذكر أن دولة من الدول كان إذا ثبت اهلالل  أقوى الناس إميانا يف يوم آخر أو بالعكس

؛ فلما سعت العالقات قالوا ما ميكن لكل بلد  دولة أخرى حكمت بدخول الشهر بناء على رؤية الدولة هذه يف

رؤيته؛ هؤالء لو يعطوننا القمر بأيدينا ما قبلنا؛ هذا ال جيوز أنا أرى أن الشعوب جيب أن تسري على منهج اهللا 

م من األيام سيكون احلق إن شاء اهللا هو السائد ؛ والبد يو  سواء سارت احلكام أم مل يسريوا وما لنا وللسياسة

وستذهب هذه العنصرية بني الساسة الذين ليس هلم هم يف أكثر ساسة العرب اليوم إال أن حيافظوا على 

؛ ولذا جتدهم يعلن األشياء هم منها بريئون ولكن بس يريدون ا الدعاية وإال فهم أبعد الناس عن  مناصبهم

رمبا صرحوا تصرحيا بينا بأم ال يريدون هذا الذي يدعونه اليوم كل ذلك من أجل كسب  حتقيق ما يقولونه؛ بل

؛ ينظروا بعني العقل ال  وراء الشعارات والدعايات والعواطفينصاعوا اء كما أن على الناس أيضا أن ال الغوغ

؛ فالواجب أن ال تنصر  ، عنده مسع وليس عنده عقل ؛ ألن بعض الناس عنده بصر وال عنده بصرية بعني البصر

وال   احكبعني البصر بل بعني البصرية وال تنظر بسمع األذن بل بسمع العقل وإال فإن السياسة سوف تشت

؛ فأنا أرى أن الشعوب جيب أن يكونوا كما هم،  تدري؛ كل يوم يكون لك رأي كل يوم يكون لك مطبوع

قيني أو الشاميني أو الفلسطينيني أو املصريني أو مسلمون إخوة سواء كانوا من السعوديني أو مينيني أو عرا

السودانيني أو من أي شاء حىت لو جيينا واحد من أمريكا وهو مسلم فهو أخونا ألن الرابطة اليت جيب أن تكون 

؛ ميشون وحنن منشي يف  ؛ أما أهواء حكامهم فهذه إليهم ما علينا بني الشعوب هي اإلسالم هذه هي الرابطة

   كانوا ليسوا على شريعة اهللا .  خط معاكس إذا

أيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان يشرب اخلمر فقال صلى اهللا عليه  شيخ بارك اهللا فيك؛ رجل السائل :

  ؛ فكيف يشرب اخلمر مع حبه هللا وهو يأمر برتكها كيف التوفيق  ؟ وسلم: إنه حيب اهللا ورسوله

الدافع ينساها اإلنسان ولعل هذا قد اعتاد اخلمر اعتيادا مل يتمكن من  التوفيق بسيط ألنه احملبة مع قوة الشيخ :

: التحليل مث التعريض مث  اإلخالء عنه يف أول األمر ألن مراتب اخلمر يف التحرمي كما هو معروف أربع مراتب

   التحرمي يف أوقات الصالة مث التحرمي مطلقا .



ول حياته مرتكبا لبعض املعاصي مث بعد أن من اهللا عليهم شيخ ما رأيكم يف بعض الشباب يكون يف أ السائل :

  بالتوبة جيلس يف االس يتذكر اليت عصوا اهللا تعاىل حىت تكون عربة لغريهم حىت يعتربون ؟ 

   يعين يذكرها للناس ؟ الشيخ :

  أي نعم .  السائل :

   ال ال، أبدا ما جيوز؛ الشيخ :

  ال، يذكر قصة توبتهم ؟   السائل :

ال، توبتهم ال أدري لكن على كل حال املعاصي اليت ذكرها ال يقوهلا؛ إن أراد أن يذكرها يف قصة رجل   : الشيخ

كان يفعل كذا وكان يفعل كذا فمن اهللا عليه باهلداية هذا طيب أما أن يذكرها كحديث حاصل له هذا هتك 

  لسرت اهللا عليك .

ف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعرو  ((

أعوذ باهللا من  . )) تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن  ((وجل:  الشيطان الرجيم؛ قال اهللا عز

أظن ما سبق انتهى الكالم عليه؟ بقيت الفوائد؛ فوائده ؟ أخذنا إىل قوله: المنكر وأولئك هم المفلحون )) 

من  كذلك يبين اهللا لكم آياته لعلكم تهتدون )) ((وجل:  قال اهللا عز  . ((وال تموتن إال وأنتم مسلمون ))

؛ وجه هذا أن آيات مجع املضاف، واجلمع  وجل بني لنا اآليات الكونية والشرعية وائد هذه اآلية: أن اهللا عزف

املضاف يفيد العموم؛ وبيان آيات الكونية ظاهرة، بيان آيات الكونية ظاهرة: الشمس والقمر والنجوم واجلبال 

 عليه معرفة ما أنزل اهللا على رسله عزوجل؛ مث والبحار واألار وغري ذلك؛ والشرعية كذلك ظاهرة مل فتح اهللا

اآليات الكونية بياا ليس جمرد أن تعرف أن هذه اآلية ال يقدر على خلقها وتصريفها إال اهللا فقط لكن أن 

تستدل على السنن املاضية على السنن احلاضرة، مثال: إهالك اهللا األمم السابقني نستدل به على أن سنة اهللا يف 

أولم  ((حدة؛ فالذي أهلك األمم السابقة بذنوم يهلك هذه األمة أيضا بذنوم كما قال اهللا تعاىل: اخللق وا

ومن  يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر اهللا عليهم وللكافرين أمثالها ))  

إىل معان ال يدل عليه ظاهرها؛ ووجه فوائد هذه اآلية: الرد على أهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة 

ذلك أننا إذا قلنا إن املراد ذه اآليات واألحاديث خالف الظاهر بدون بيان من اهللا ورسوله صارت هذه اآليات 



مبنية أو مبهمة ؟ مبهمة؛ أنتم تقولون ألين هو الذي أريده ألنه الذي أنا أريد أو قد تبني لكم متاما ؟ يعين مثال 

ستالئه عليه بدون بيان من اهللا ورسوله؛ نقول طيب كون اهللا يعرب باستوى اراد باستواء اهللا على عرشه ا املإذا قالو 

؛ إذا قالوا املراد باليد النعمة والقوة؛ قلنا: سبحان اهللا   على العرش بدل استوىل هذا بيان وإال إيهام ؟ هذا إيهام

النعمة والقوة بدون بيان؛ ما هذا إال إيهام؛ فاملهم أنه على طريقة كيف يعرب اهللا باليد عن النعمة والقوة وهو يريد 

ومنهاج أهل البدع وغريهم ممن حيرفون الكلم عن مواضعه بدون بيان من اهللا ورسوله يكون القرآن ليس هدى وال 

هلداية اخللق؛  . ومن فوائد اآلية الكرمية: حمبة اهللا عزوجل بيانا للناس وكذلك السنة وهو خالف هذه اآلية وغريها

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات العلل يف   ألنه يبني ليهتدي الناس؛ إذا فهو حيب من العباد أن يهتدوا .

ألن لعل للتعليل؛ واحلكمة من مقتضى كمال اهللا عزوجل؛ ألنه  لعلكم )) ((أفعال اهللا؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: 

وما خلقنا السموات  ((كام الكونية والشرعية كما قال اهللا تعاىل: لو ال احلكمة لكانت أحكامه عبثا، األح

؛ إذا فإنكار احلكمة طعن عظيم يف اهللا عزوجل؛ والذين  واألرض وما بينهما العبين ما خلقناهما إال بالحق ))

فكان، شاء أن يقولون إن اهللا ليس له حكمة ـ والعياذ باهللا ـ وإمنا فعله وأمره مبجرد املشيئة، شاء أن يكون هذا 

يأمر ذا فأمر، شاء أن ينهى عن هذا فنهى؛ هؤالء طعنوا يف اهللا أميا طعن؛ ألنه أصبح فعله جمردا عن احلكمة ؛ 

ولتكن  ((وجل:  مث قال اهللا عز وإذا جترد عن احلكمة ما بقي إال أن يكون سفها؛ واهللا عزوجل منزه عن ذلك .

املناقشة حنن ناقشنا فيها وإال لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير )) و  وهذا مبتداء درس اليوم؛ (( )) منكم أمة

الم األمر؛  ولتكن )) ((الالم يف قوله:  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير )) ((قال:   ال؟ ناقشنا فيها طيب.

طائفة  )) أمةولتكن منكم أمة  ((والم األمر جتزم الفعل املضارع؛  ولتكن )) ((ودليل ذلك جزم الفعل ا 

يدعون إىل اخلري؛ واألمة يف القرآن الكرمية وردت على معان متعددة منها الطائفة ومنها الزمن ومنها اإلمامة ومنها 

   امللة؛ فمثاهلا يف الطائفة هذه اآلية


